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1. Z przepi´knego koÊcio∏a w Mi´dzyrzeczu po po˝arze niewiele
pozosta∏o. Ogieƒ strawi∏ cenny zabytek z ca∏ym wyposa˝eniem.
Fot. Archiwum OÊrodka Ochrony Zbiorów Publicznych. Wszystkie
pozosta∏e zdj´cia Piotr Ogrodzki.
1. The entire outfitting of the magnificent church in Miedzyrzecz
was devastated by fire. Photo: Archive of the Centre for the Protection of Public Collections. All other photos: Piotr Ogrodzki.
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agro˝enie po˝arowe jest sta∏ym, niezwykle
realnym i nies∏abnàcym zagro˝eniem zabytków, a w szczególnoÊci drewnianych zabytków sakralnych. Ka˝dego roku statystyki prowadzone przez Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà powi´kszajà si´ o kolejne zniszczone obiekty.
Z rejestru i ewidencji zabytków skreÊlane sà
nieruchome i ruchome zabytki. Niektóre obiekty
niszczone sà kilka razy. Tak by∏o m.in. w przypadku zabytkowego koÊcio∏a w Woli Justowskiej pod Krakowem, który zosta∏ zniszczony po
raz pierwszy w 1978 r. Jego odbudowa po po˝arze trwa∏a blisko 10 lat. Ponownie koÊció∏
sp∏onà∏ wiosnà 2003 r.
Od wielu lat liczba po˝arów obiektów zabytkowych utrzymuje si´ na sta∏ym poziomie,
ok. 150 po˝arów. JeÊli taki stopieƒ zagro˝enia
zostanie utrzymany, b´dzie to oznacza∏o, ˝e
w najbli˝szych dziesi´ciu latach z mapy Polski
zniknie 1500 zabytków, a w ca∏ym XXI w.
15 000! W sposób szczególny, ze wzgl´du na
rodzaj materia∏u, z którego sà wykonane, zagro˝one sà drewniane obiekty sakralne. Gdyby przytoczone wy˝ej prognozy odnieÊç tylko do zabytków drewnianych znaczy∏oby to, ˝e w XXI w.
zniknà one bezpowrotnie z polskiego krajobrazu, a w∏aÊnie unikalne zabytki budownictwa
drewnianego to przecie˝ jedne z walorów kultury materialnej. Ich klas´ doceni∏o UNESCO wpisujàc kilka lat temu dwa zabytkowe KoÊcio∏y
Pokoju (w Jaworze i w Âwidnicy) na list´ Êwiatowego dziedzictwa kultury. W tym roku do tej
listy przyby∏o jeszcze 6 zabytkowych drewnianych, ma∏opolskich koÊcio∏ów. Bioràc pod uwag´ skal´ zagro˝enia, a mo˝e przede wszystkim,
to co si´ za nim kryje – bezpowrotnà strat´ dziedzictwa narodowego, powa˝nie nale˝y przyjrzeç
si´ problemowi zapewnienia w∏aÊciwego poziomu zabezpieczenia po˝arowego.
Z danych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej wynika, ˝e w roku 2002 w obiektach u˝ytecznoÊci
publicznej – obiekty sakralne, muzea, galerie,
biblioteki i archiwa – odnotowano 155 po˝arów
(142 w obiektach sakralnych, 8 w muzeach i galeriach oraz 5 w bibliotekach i archiwach).
Jedynym pozytywnym aspektem tej statystyki

2. KoÊció∏ w ¸´knicy przed po˝arem i to, co po nim pozosta∏o.
2. The church in Leknica prior to fire and remnants of the building.

jest to, ˝e wÊród zaistnia∏ych zdarzeƒ zdecydowanie
przewa˝a∏y po˝ary ma∏e, którym nie towarzyszy∏y
znaczne straty. W latach 1999-2002 odnotowano ∏àcznie 646 po˝arów w obiektach u˝ytecznoÊci publicznej (szczegó∏y przedstawiono w tab. 1). Niezwykle
ciekawa jest analiza przyczyn powstawania po˝arów
w 2002 r. Wynika z niej, ˝e dwie podstawowe przyczyny powstawania po˝arów, to nieostro˝noÊç osób
doros∏ych (60 przypadków) oraz umyÊlne podpalenie
(45 przypadków). O powstaniu po˝aru „czynnik
ludzki” decydowa∏ w 105 na 155 przypadków. Nad
tym zestawieniem przyczyn nale˝y si´ bardzo powa˝nie zastanowiç. W wi´kszoÊci analiz i ocen dotyczàcych przyczyn powstania po˝arów zawsze wysoko oceniano niebezpieczeƒstwo umyÊlnych podpaleƒ.
W nast´pnej kolejnoÊci jako przyczyny powstania
po˝arów wymieniano zwykle wady instalacji elektrycznych, grzewczych oraz ich nieprawid∏owà eksploatacj´. Tymczasem okazuje si´, ˝e 2/3 przypadków po˝arów zwiàzanych jest z dzia∏aniem (lub zaniechaniem dzia∏ania) cz∏owieka. Mo˝na dalej wnioskowaç, ˝e zdecydowane ograniczenie wp∏ywu „czynnika ludzkiego” jako przyczyny powstania po˝aru
mo˝e przynieÊç zdecydowanà popraw´ stanu bezpieczeƒstwa po˝arowego zabytków. Z takiego rozumowania nie mo˝na wyciàgnàç wniosku, ˝e w bie˝àcej profilaktyce przeciwpo˝arowej nie nale˝y zwracaç
uwagi na stan instalacji technicznych. Tak nie jest.
Ich prawid∏owe wykonanie i w∏aÊciwa eksploatacja
sà niezb´dnym elementem bezpiecznego obiektu.
Jednà z dróg zmniejszenia ryzyka powstania po˝aru jako skutku podpalenia czy nieostro˝noÊci osób
doros∏ych jest dà˝enie do rozbudowania biernych
i aktywnych Êrodków ochrony przeciwpo˝arowej,
a w szczególnoÊci wi´kszego ni˝ dotychczas stosowania Êrodków ogniochronnych oraz systemów alarmu
po˝aru (w po∏àczeniu z systemami gaszenia w ochronie najcenniejszych obiektów).

Mo˝na powiedzieç, ˝e to co proponuj´ to nic nowego. W pewnym sensie tak, chocia˝ stosowanie technicznych Êrodków zabezpieczenia w ochronie obiektów zabytkowych, a zw∏aszcza obiektów sakralnych
mia∏o kilka istotnych ograniczeƒ. Najwa˝niejszymi
by∏y prawne ograniczenia mo˝liwoÊci pomocy finansowej na realizacje tego typu zadaƒ (dotacja lub
zwrot poniesionych nak∏adów, na jakie w przypadku
bardzo cennych zabytków mogli liczyç ich w∏aÊciciele). Wynika∏o to nie z niech´ci s∏u˝b konserwatorskich, ale z ograniczeƒ prawnych. Obecnie te ograniczenia znikajà za sprawà nowej ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, która zacz´∏a obowiàzywaç jesienià 2003 r. Art. 77 ustawy przewiduje,
˝e dotacja mo˝e obejmowaç nak∏ady konieczne na
zakup i monta˝ instalacji przeciww∏amaniowej oraz
przeciwpo˝arowej i odgromowej. Zapis ten nie oznacza oczywiÊcie, ˝e ka˝da instalacja zabezpieczajàca
wykonana w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków podlega dotacji czy refundacji poniesionych nak∏adów. Przepisy ustawy stworzy∏y natomiast mo˝liwoÊci ubiegania si´ o tego typu dotacje.
Zapis ten daje równie˝ szans´ tworzenia kompleksowych programów konserwatorskich dla ratowania
najcenniejszych zabytków. Od tej pory w programach
konserwatorskich mo˝na przewidywaç nie tylko prace
zwiàzane bezpoÊrednio z konserwacjà czy restauracjà
zabytków ruchomych i nieruchomych, ale równie˝
i realizacj´ spraw zwiàzanych z ich bezpieczeƒstwem.
W ostatnim czasie zmieni∏y si´ nie tylko podstawy prawne dzia∏aƒ, ale równie˝ pojawi∏y si´ nowe
rozwiàzania techniczne. W 2003 r. na polskim rynku
pojawi∏o si´ niezwykle godne uwagi rozwiàzanie
techniczne, specjalnie przygotowane pod kàtem
ochrony drewnianego budownictwa zabytkowego –
sta∏a instalacja gaszàca opracowana specjalnie pod
kàtem ochrony zabytków. Tego typu urzàdzenia by∏y
u nas dotychczas zupe∏nie niedost´pne.
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3. Z koÊcio∏a w Woli Justowskiej pozosta∏a kopia. W jej wn´trzu zainstalowano system gaszenia mg∏à wodnà. Ten miniaturowy koÊció∏ by∏
ju˝ wielokrotnie podpalany i nadal wyglàda jakby si´ nic z nim nie dzia∏o. Gdyby˝ to samo mo˝na by∏o powiedzieç o oryginale.
3. The only trace of the church in Wola Justowska is its copy, whose interior contains a water mist system. This miniature church has been the
victim of arson upon numerous occasions, and still remains ostensibly unaffected. A pity that the same cannot be said about the original.

W Europie podobne rozwiàzania opracowano
i wprowadzono do ochrony zabytków w Norwegii.
Prace nad wykorzystaniem mg∏y wodnej do gaszenia
drewnianych obiektów zabytkowych prowadzi∏a
w Norwegii firma IGP AS wspólnie z Dyrekcjà
Ochrony Zabytków od 1982 r. Powodem zaj´cia si´
tà problematykà na du˝à skal´ by∏y straty, jakie
ponosi∏a kultura narodowa w wyniku po˝arów zabytkowych drewnianych koÊcio∏ów, a w szczególnoÊci ich najcenniejszych przyk∏adów z XI-XIII w.
Do poczàtku XXI w. w Norwegii ocala∏o 28 takich
koÊcio∏ów. Do najstarszych nale˝à po∏o˝one w Urnes,
Reinli, Lam, Burgund. Stanowià one niezwykle kunsztowne drewniane budowle, cz´sto o bardzo bogato
zdobionych wn´trzach. Niektóre z nich wpisane sà
na list´ Êwiatowego dziedzictwa kultury UNESCO.
W koƒcu lat 80. i pierwszej po∏owie 90. w Norwegii
odnotowano istotny wzrost zagro˝enia po˝arowego
tej grupy zabytków. 16 czerwca 1992r. sp∏onà∏ doszcz´tnie koÊció∏ w Fantoft. W latach 1993-1995 na
skutek bezmyÊlnego dzia∏ania wandali sp∏on´∏o 20
kolejnych zabytkowych koÊcio∏ów. W∏aÊnie to bardzo
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wysokie zagro˝enie po˝arowe spowodowa∏o podj´cie intensywnych dzia∏aƒ zmierzajàcych do zapobiegania negatywnym skutkom ognia. Za∏o˝enia,
którymi kierowali si´ twórcy systemów wykrywania
po˝aru i gaszenia mg∏à wodà zabytków drewnianych
by∏y nast´pujàce:
q niezawodnoÊç wykrycia po˝aru,
q dwustopniowoÊç alarmu po˝arowego,
q wykrywanie po˝aru w jego najwczeÊniejszej fazie,
q niezawodne dzia∏anie systemów nawet w temperaturach ujemnych (-30°C do +70°C),
q instalacja systemów nie mo˝e znaczàco wp∏ywaç
na wyglàd zabytku i jego otoczenia,
q systemy powinny byç w miar´ mo˝liwoÊci ukryte
przed wzrokiem wandali.
Równolegle z pracami zwiàzanymi z systemami
wykrywania i gaszenia po˝aru trwa∏y prace zmierzajàce do ca∏kowitego wyeliminowania z koÊcio∏ów instalacji elektrycznej, w myÊl zasady, ˝e tam gdzie we
wn´trzu znajduje si´ instalacja elektryczna zdecydowanie podnosi si´ ryzyko po˝aru. Cz´Êci systemów
sygnalizacji po˝aru i instalacji gaszàcych wymagajàce
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doprowadzenia zasilania by∏y umieszczane poza
chronionymi obiektami. Do tego celu wykorzystywano istniejàce budynki pomocnicze lub budowano
dodatkowe. Kierowanie si´ takimi zasadami post´powania wprowadzi∏o preferowanie w rozwiàzaniach
technicznych, m.in. w systemach wykrywajàcych
po˝ar, stosowania liniowych czujek cieplnych (czujki
pneumatyczne) oraz systemu wczesnego i bardzo
wczesnego ostrzegania o po˝arze, opartego na wykorzystaniu systemów zasysajàcych. W norweskich
rozwiàzaniach szczególna rola w ochronie przeciwpo˝arowej przypada zw∏aszcza tym ostatnim. Z doÊwiadczeƒ Skandynawów wynika jeszcze jedno zastosowanie systemów zasysajàcych – mo˝liwoÊç wykrywania po˝aru, który rozwija si´ na zewnàtrz, pomimo
i˝ kapilary zasysajà powietrze z wn´trza koÊcio∏a.
W praktyce okaza∏o si´ bowiem, ˝e w drewnianych
obiektach zabytkowych wyst´pujà du˝e nieszczelnoÊci.
Pomimo, ˝e sam system znajduje si´ wewnàtrz budynku, to przez szpary w konstrukcji dostaje si´ tak du˝o
dymu, i˝ system zasysajàcy skutecznie go wykrywa.
Wiele lat doÊwiadczeƒ i zrealizowanych zabezpieczeƒ zabytków zaowocowa∏o niezwyk∏ym doÊwiadczeniem norweskich techników. Niestety, ze wzgl´du
na bardzo wysokie koszty systemów gaszàcych

i ograniczone zainteresowanie doradztwem technicznym, rozwiàzania norweskie – pomimo podejmowanych prób – nie zosta∏y nigdy wprowadzone do Polski.
Min´∏o kilka lat. W 2002 r. – po analizie powy˝ej
przedstawionych doÊwiadczeƒ – prace nad przygotowaniem w∏asnego rozwiàzania technicznego z zastosowaniem mg∏y wodnej do gaszenia po˝arów podj´∏a krakowska firma SUPO-CERBER. Szczególnà
uwag´ trzeba zwróciç na za∏o˝enia, które towarzyszy∏y powstaniu systemu gaszenia mg∏à wodnà. Po
pierwsze, u˝ycie taniego czynnika gaszàcego, jakim
jest woda, rozpylona do minimalnych czàsteczek,
t∏umi po˝ar, nie wyrzàdzajàc jednoczeÊnie szkód
w ratowanym obiekcie. Zgodnie z normà NFPA 7501,
mg∏a wodna to rozpylona woda, której Êrednice kropel w 99% ca∏kowitej jej masy sà mniejsze od 1 mm.
Woda, zdaniem specjalistów z Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpo˝arowej w Józefowie,
jest zdecydowanie jednym z najlepszych mediów
gaÊniczych2. Technika mg∏y wodnej, w porównaniu
do innych systemów wykorzystujàcych wod´ pozwala znacznie skuteczniej wykorzystaç jej zalety. W stosunku do innych wodnych instalacji gaszàcych
(zraszacze czy tryskacze) efektywnoÊç wykorzystania mg∏y wodnej wzrasta kilkudziesi´ciokrotnie.

4. Zastosowanie systemu gaszenia mg∏à wodnà w praktyce. Pierwszy krok w ochronie zabytków drewnianych zosta∏ zrobiony.
4. The practical application of the water mist system in putting out fires. The first step in the protection of wooden historical monuments has
been made.
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nic z∏ego by si´ nie sta∏o (zw∏aszcza przy zastosowaniu lekkiej mg∏y wodnej), w takich kwestiach jednak
nie mo˝na zdawaç si´ na stopieƒ prawdopodobieƒstwa. Trzeba mieç pewnoÊç. Niewykluczone,
˝e producent urzàdzenia nawià˝e bliski kontakt
z konserwatorami i stosowne badania zostanà przeprowadzone.
Ca∏y system sk∏ada si´ z kilku zespo∏ów. Nale˝à
do niego zespó∏ detekcji, sterowania, zasilania wodnego i pneumatyki oraz instalacji rurowej wraz
z niskociÊnieniowymi dyszami mg∏owymi3.

5. System gaszenia mg∏à wodnà jest szansà na ocalenie wielu
zabytków przed podpaleniem, po˝arem i zniszczeniem. Zestaw
urzàdzeƒ jest niewielki i nie powinno byç specjalnych k∏opotów ze
znalezieniem dla niego miejsca.
5. The water mist system provides a chance for salvaging numerous
monuments against arson, fire and destruction. The small set of the
facilities eradicates problems with finding suitable space.

Oddzia∏ywanie wody w postaci mg∏y na Êrodowisko po˝aru jest wielorakie. Jednym z czynników
jest szybkie sch∏adzanie palàcego si´ materia∏u, co
powoduje obni˝enie temperatury. Kolejny to ograniczenie dost´pu tlenu do palàcego si´ miejsca, co
automatycznie wp∏ywa na zmniejszenie si´ tempa
rozwoju po˝aru. Zredukowanie iloÊci produktów spalania i z∏agodzenie promiennego przenikania ciep∏a,
to kolejne plusy zastosowania tej technologii w gaszeniu po˝arów.
W zale˝noÊci od rodzaju stosowanych dyszy
i stopnia rozpylenia wody system gaszenia mg∏à
wodnà mo˝e byç stosowany tak wewnàtrz obiektu zabytkowego, jak i na zewnàtrz. Obecnie dost´pne rozwiàzanie kwalifikuje si´ przede wszystkim do zastosowania zewn´trznego. W starych, zw∏aszcza drewnianych zabytkach, na Êcianach których znajdujà si´
polichromie zastosowanie systemu w obecnej postaci
wiàzaç si´ mo˝e z ryzykiem, ˝e przy zadzia∏aniu systemu farba sp∏ynie ze Êcian razem z wodà. Dlatego
zasadne wydaje si´ uprzednie przeprowadzenie
stosownych badaƒ. Jest wielce prawdopodobne, ˝e
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Zespó∏ detekcji sk∏ada si´ z uk∏adu zasilania pneumatycznego wraz ze wskaênikami ciÊnienia, przyciskami dozujàcymi oraz dwoma liniami dozorowymi wykonanymi z przeêroczystych rurek PCV
wype∏nionymi gazem pod ciÊnieniem znamionowym
(np. 10 bar) lub te˝ czujnikami punktowymi po∏àczonymi za pomocà tych rurek. Dublowanie linii
dozorowej ma na celu zwi´kszenie pewnoÊci zadzia∏ania i zredukowanie do minimum powstania
fa∏szywego wysterowania urzàdzenia gaÊniczego.
Zespó∏ zapewnia prawid∏owe dzia∏anie nawet
w przypadku znacznego spadku ciÊnienia w liniach
dozorowych nawet do 20% ciÊnienia nominalnego.
Istnieje te˝ mo˝liwoÊç wspó∏pracy klasycznego
systemu sygnalizacji po˝aru z centralkà CERBER.
Dok∏adnego rozpracowania wymaga jeszcze zastosowanie do wspó∏pracy z centralkà systemu FOG systemów bardzo wczesnej detekcji dymu. Jak ju˝ wczeÊniej wspomnia∏em systemy te w Norwegii sà ju˝

6. Poddasze zosta∏o wykorzystane do rozprowadzenia instalacji rurowej. Rury g∏ówne wykonane sà ze stali ocynkowanej, a po∏àczenia z dyszami przy pomocy rur miedzianych. Pod okapem widoczne dysze i liniowe czujki temperatury.
6. The attic has been used for the pipes: the main pipes are made of
galvanised steel, joined with the nozzles by means of copper pipes.
Under the eaves – visible nozzles and temperature detectors.
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od potrzeb. Centralka b´dzie produkowana w wielkoÊciach od 1
do 5 stref sk∏adajàcych si´ z okreÊlonych wy˝ej, powtarzalnych zespo∏ów sterowania. W bocznych
Êciankach centralki znajdujà si´
konektory do pod∏àczenia elastycznych przewodów detekcyjnych, przewodów sterowniczych
i zasilajàcych oraz elektrycznych
przewodów nadzorowania i monitoringu stanu poszczególnych
podzespo∏ów centralki.
Zespó∏ zasilania wodnego
i pneumatyki sk∏ada si´ ze
zbiornika hydroforowego prze7. Dysze mg∏owe umieszczone w po∏owie wysokoÊci Êcian koÊcio∏a sà niemal niewidoczne.
ponowego o pojemnoÊci 500 l
Drugi rzàd dysz znajduje si´ pod okapem. Tam te˝ widoczne sà liniowe czujki temperatury.
wody (pojemnoÊç mo˝na zwi´k7. The mist nozzles installed halfway up the church walls are almost invisible. A second row
of nozzles is under the eaves, together with visible temperature detectors.
szaç poprzez dodawanie kolejnych zbiorników), armatury towarzyszàcej takiej, jak: zawory,
stosowane od d∏u˝szego czasu. Najistotniejszà kwefiltry wodne, wskaênik poziomu wody wraz z systestià jest przygotowanie takich wzajemnych relacji
mem monitorujàcym, wysokociÊnieniowa butla z gasystemów (wykrywania i gaszenia), by uniknàç
zem wyposa˝ona w reduktor oraz rozdzielacz ciÊniefa∏szywych alarmów. W przypadku systemów bardzo
niowy. Zamontowanie czujników ciÊnienia na redukwczesnej detekcji dymu jest to o tyle istotne, ˝e przy
torach pozwala monitorowaç iloÊç gazu w butli.
tak wielkiej czu∏oÊci, jakà charakteryzujà si´ te
Uzupe∏nianie wody w zbiorniku (zbiornikach) nast´urzàdzenia stosunkowo ∏atwo o fa∏szywy alarm, np.
puje z sieci miejskiej lub innego êród∏a czerpalnego
w sytuacji, gdy na polach czy ∏àkach wypalane sà
po uprzednim opró˝nieniu hydroforu z gazu.
trawy. JeÊli uda si´ znaleêç rozwiàzanie, które przy
zachowaniu bardzo wysokiej czu∏oÊci systemu wyZespó∏ instalacji rurowej wraz z dyszami rozpykrywania wyeliminuje zadzia∏ania niezwiàzane z polajàcymi oraz zaworem strefowym sterowanym pneumatycznie stanowi koƒcowy element systemu FOG.
˝arem chronionego obiektu, uzyskamy znakomite naDobór Êrednic rur rozprowadzajàcych, oraz wielkoÊç,
rz´dzie do ochrony najcenniejszych zabytków.
iloÊç i typ dysz niskociÊnieniowych przeprowadza si´
na etapie obliczeƒ hydraulicznych. Wyniki obliczeƒ
Zespó∏ sterowania sk∏ada si´ z centralki ”CERBER”
wskazujà równie˝, jakà iloÊç wody nale˝y zabezwykorzystujàcej elementy logiki pneumatycznej.
pieczyç do celów gaÊniczych. W zwiàzku z tym, ˝e
Centralka jest niezale˝na od zasilania elektrycznego,
nie istniejà aktualne unormowania w tym zakresie,
a jednoczeÊnie dzi´ki zastosowaniu pneumatyki jej
sugeruje si´ przyjmowaç zapas wody w iloÊci wystardzia∏anie jest niezawodne, zarówno po stronie detekczajàcej do zraszania przez czas potrzebny na dotarcji, jak i wysterowania zaworów strefowych. Dzi´ki
cie s∏u˝b interwencyjnych (OSP lub PSP). W zale˝zastosowaniu czasomierzy pneumatycznych, centralnoÊci od dobranej Êrednicy przewodu rurowego streka otwiera i zamyka zawory strefowe w ustalonych
fowego instaluje si´ odpowiedni zawór kulowy stealgorytmach czasowych, w przedzia∏ach od 0 do
rowany pneumatycznie. W przypadku urzàdzeƒ stre300 sek. (tylko w przypadku instalacji gaÊniczej wefowych nale˝y przewidzieç w rozdzielaczu g∏ównym
wn´trznej). Pozwala to na optymalne dobranie iloÊci
zawór spustowy. W zwiàzku z tym, ˝e instalacja nie
wody w tzw. impulsowym dozowaniu. U˝ycie dwóch
jest wype∏niona wodà, nale˝y stosowaç rury ocynliczników czasu zapewnia dobranie czasu wyp∏ywu
kowane lub miedziane (ochrona antykorozyjna).
Êrodka gaÊniczego, jak równie˝ czasu przerwy.
Ponadto na panelu czo∏owym znajduje si´ przycisk
Z systemem pracuje równie˝ oferowany przez
„GOTOWOÂå” s∏u˝àcy do wyzerowania uk∏adów
SUPO-CERBER dealer oparty na telefonii GSM,
logicznych pneumatycznych, oraz przycisk „STOP”
dzi´ki któremu mo˝na szybko przekazywaç g∏osowe
s∏u˝àcy do przerwania programu gaszenia w dowolinformacje o powstaniu zagro˝enia pod wybrane
nej chwili. Ca∏oÊç elementów jest zabudowana w hernumery telefoniczne. Ca∏oÊç stanowi zatem pe∏ny symetycznej metalowej szafce z przeszklonà Êciankà
stem wykrywania i gaszenia po˝aru.
frontowà. Gabaryty szafki sà dobierane w zale˝noÊci
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W trakcie konstruowania systemu wykonano
wiele prób gaszenia ró˝nych rodzajów po˝arów. Aby
zbadaç skutecznoÊç rozwiàzania, przeprowadzono
wszystkie rodzaje po˝arów testowych. Dla rozwiàzaƒ
praktycznych niezwykle istotne znaczenie mia∏y
testy, w których symulowano umyÊlne podpalenie
obiektu przy wykorzystaniu Êrodków ∏atwopalnych.
Wyniki doÊwiadczeƒ by∏y brane pod uwag´ przy
konstruowaniu dysz mg∏owych. Od nich bowiem zale˝y wielkoÊç rozproszenia wody, zasi´g i bardzo
wa˝na równomiernoÊç pokrycia gaszonych elementów. Badania prowadzono nie tylko latem, ale i zimà,
w temperaturze poni˝ej -20°C. System sprawdzi∏ si´
i w tych warunkach. Instalacja gaszàca mo˝e pracowaç w warunkach zimowych z uwagi na fakt, ˝e rury
nie sà wype∏nione wodà. Nape∏nienie instalacji ze
zbiorników nast´puje dopiero w momencie uruchomienia systemu. Uszkodzenie instalacji w niskich
temperaturach po jej zadzia∏aniu – na skutek zamarzania resztek wody w rurach – równie˝ nie wyst´puje, sà one bowiem usuwane przez gaz, który jest
równie˝ jednym z elementów systemu.
Pewnym problemem, który mo˝e wystàpiç w niektórych sytuacjach, jest wp∏yw gwa∏townych ruchów
powietrza na równomierne roz∏o˝enie mg∏y wodnej.
Silnie rozproszona woda jest podatna na wiatr.
Podmuchy wiatru, zw∏aszcza w przypadku gdy chroniony obiekt znajduje si´ na otwartej przestrzeni,
mogà zmniejszyç skutecznoÊç efektu gaszàcego mg∏y
wodnej. O tym problemie trzeba pami´taç, zw∏aszcza
w fazie projektowania, obliczajàc zapotrzebowanie
wodne i okreÊlajàc, jakie dysze mg∏owe powinny
byç zastosowane. Dalsze badania nad tym systemem
na pewno wska˝à metody rozwiàzania tego typu
problemów.
To naprawd´ ogromny krok naprzód w zabezpieczeniu przeciwpo˝arowym zabytków. Warto, by o nowych mo˝liwoÊciach ochrony zabytków wiedzieli ich
w∏aÊciciele, s∏u˝by konserwatorskie oraz projektanci
systemów zabezpieczeƒ. Mo˝liwoÊci systemu zosta∏y
zaprezentowane na konferencji zorganizowanej przez
Oddzia∏ Ma∏opolski Stowarzyszenia In˝ynierów
i Techników Po˝arnictwa w Krakowie, w 2003 r.
Konferencja poÊwi´cona by∏a w ca∏oÊci zabezpieczeniu przeciwpo˝arowemu obiektów drewnianych.
Niezwykle ciekawa okaza∏a si´ prezentacja programu
„Tarcza”, przygotowywanego przez Kuri´ Metropolitarnà. Jego celem jest ochrona drewnianych, zabytkowych koÊcio∏ów ma∏opolskich. Program ma
objàç docelowo oko∏o 180 koÊcio∏ów i byç finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. To niezwykle cenna inicjatywa, dzi´ki
której najcenniejsze zabytki uzyskajà zapewne
odpowiednie do swoich potrzeb zabezpieczenia.
Program „Tarcza” ma szans´ staç si´ wzorcowym
rozwiàzaniem dla pozosta∏ych diecezji.
W programie konferencji szczególne miejsce
zaj´∏a prezentacja systemu gaszenia mg∏à wodnà
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Oprócz prezentacji dzia∏ania systemu na makiecie
koÊcio∏a (model spalonego koÊcio∏a w Woli Justowskiej wykonany w skali 1:10) uczestnicy mogli zobaczyç dzia∏anie systemu zainstalowanego w zabytkowym koÊciele Êw. Sebastiana w Wieliczce.
Tego dnia pierwszy system gaszenia mg∏à wodnà
zosta∏ oddany do eksploatacji. Nie b´dzie chyba przesadà, jeÊli powiem, ˝e dzia∏anie systemu zrobi∏o na
wszystkich uczestnikach spotkania ogromne wra˝enie. KoÊció∏ w Wieliczce nie nale˝y do najmniejszych zabytków drewnianych. To w∏aÊnie jego wielkoÊç, w po∏àczeniu z mo˝liwoÊcià gaszenia ewentualnego po˝aru powsta∏ego na zewnàtrz, by∏a
pewnego rodzaju zaskoczeniem. W pokazie brali
udzia∏ stra˝acy, którzy wykorzystali t´ sytuacj´ do
przeprowadzenia çwiczeƒ w ratowaniu zagro˝onego
zabytku.

8. Centralka systemu zosta∏a umieszczona w zakrystii.
8. The system control has been installed in the sacristy.

Centralka systemu gaszenia (zespó∏ sterowania)
zosta∏a zainstalowana przy bocznym wejÊciu do koÊcio∏a, a zespó∏ zasilania wodnego i pneumatyki
umieszczony w betonowym, podziemnym zbiorniku
na terenie przykoÊcielnym. W ten sposób, bez koniecznoÊci budowy dodatkowego obiektu pomocniczego, rozwiàzano problem lokalizacji hydroforów,
butli z gazem, zaworów i innych elementów zasilania
wodnego. Poczàtkowo zamierzano wykorzystaç do
tego celu krypt´, znajdujàcà si´ pod koÊcio∏em.
Zrezygnowano jednak z tego pomys∏u. Sàdz´, ˝e
wybór podziemnego, betonowego zbiornika to zdecydowanie lepsze rozwiàzanie, bowiem niewiele
koÊcio∏ów dysponuje kryptami, a teren przykoÊcielny, mniejszy lub wi´kszy, znajduje si´ wsz´dzie. Dla
˝elbetowej komory potrzebne jest zaledwie 10 m2
powierzchni.
W bezpoÊrednim sàsiedztwie komory ze zbiornikami wodnymi zainstalowano dodatkowe przy∏àcze
hydrantowe. W zale˝noÊci od lokalnych êróde∏ zasilajàcych system w wod´ jego wykorzystanie mo˝e
byç wielorakie. Z jednej strony mo˝na dzi´ki niemu
uzupe∏niaç zbiorniki (w przypadku wyczerpania
wody w procesie gaszenia), z drugiej strony mogà
korzystaç z niego jednostki ratowniczo-gaÊnicze, które po dotarciu na miejsce po˝aru mogà pod∏àczyç si´
do tego punktu i t∏oczyç wod´ w ca∏y uk∏ad gaszenia.
W takim przypadku system pracuje jako pó∏sta∏a
instalacja gaszàca. Taki wariant zobaczyliÊmy w czasie pokazu w Wieliczce.
Tab. 1. Po˝ary obiektów u˝ytecznoÊci publicznej
w latach 1999-2002
9. åwiczenia jednostek Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w zabytkowym koÊciele w Wieliczce.
9. State Fire Brigade units practising in the historical church in
Wieliczka.

Instalacja rurowa zosta∏a wykonana w cz´Êci
z rur stalowych ocynkowanych, a w cz´Êci z rur miedzianych. Piony zosta∏y wyprowadzone w przestrzeƒ
poddasza (przejÊcie przez zakrysti´) i tam rozprowadzone. Do maskowania rur wykorzystano listwy
szalunkowe koÊcio∏a. W ten sposób rury instalacyjne
ca∏kowicie znik∏y z pola widzenia. W elewacji koÊcio∏a widoczne sà tylko niewielkie dysze mg∏owe.
Z uwagi na wysokoÊç Êcian zewn´trznych koÊcio∏a
dysze znajdujà si´ na dwóch poziomach. Poziom
pierwszy w po∏owie wysokoÊci Êcian, a drugi – pod
okapem. Tam równie˝ zosta∏y umieszczone liniowe
czujki ciep∏a. Ca∏a instalacja zosta∏a wykonana
niezwykle estetycznie i naprawd´ nie szpeci zabytku.
MyÊl´, ze konserwatorzy zabytków powinni byç zadowoleni z osiàgni´tego efektu.
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Pierwszy, bardzo wa˝ny krok w ochronie przeciwpo˝arowej zabytków drewnianych zosta∏ uczyniony.
W r´ce w∏aÊcicieli zabytków, konserwatorów, projektantów zosta∏o oddane nowe narz´dzie – system
gaszenia mg∏à wodnà. Co bardzo cieszy, jest to polskie rozwiàzanie. Przy planowaniu kompleksowych
zadaƒ zwiàzanych z ochronà zabytków przed po˝arem nie mo˝na o nim zapominaç.
Ratujmy drewniane zabytki szybciej i skuteczniej
ni˝ dotàd, dopóki mamy jeszcze co ratowaç.

Niekoniecznie musimy naÊladowaç Norwegów, którzy obj´li ochronà najcenniejsze zabytki drewniane
dopiero wtedy, kiedy pozosta∏o ich w ca∏ym kraju
zaledwie trzydzieÊci.

Mgr Piotr Ogrodzki, absolwent Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest dyrektorem
OÊrodka Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie.
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NEW POSSIBILITIES OF FIRE PREVENTION IN WOODEN HISTORICAL MONUMENTS.
THE WATER MIST EXTINGUISHING SYSTEM

F

ire poses a constant threat to historical monuments, especially wooden sacral objects. Each
year statistics prepared by the State Fire Brigade
services list new destroyed objects. The diminished
entries in the register and inventory encompass both
categories of historical monuments – mobile and immobile. For many years now, the number of fires of
historical objects has maintained a steady level of
about 150. The future retention of such a threat will
signify that in the coming ten years some 1 500 monuments will simply disappear from the map of Poland.
In 2003 the Polish market has noted the appearance of new, extremely noteworthy technological
solutions specially devised for the protection of historical wooden architecture, including a permanent
fire extinguishing installation.
The first installation of this sort was applied in
the church of St. Sebastian in Wieliczka. The extinguishing system control was installed next to the side
entrance. The water supply and pneumatic set was
placed in a concrete subterranean receptacle built in
the church plot, thus resolving the localisation of the
hydrophores, gas cylinders, valves and other elements
of water supply. The reinforced concrete chamber
required an area of only 10 sq. m.
The hydrophore chamber adjoins an additional
hydrant attachment. Depending on the local sources
supplying the system with water its utilization may
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assume assorted forms. On the one hand, it makes it
possible to fill the receptacles (in case of a water
shortage in the course of extinguishing a fire) and, on
the other hand, it can be used by special units which,
upon arrival, can pump water into the whole extinguishing system.
The pipe installation is built partially of oxidized
steel pipes and copper. Vertical pipes were introduced into the attic by means of a passage through the
sacristy. The pipes were concealed with the battens
and thus rendered them totally invisible. The church
elevation contains only slightly discernible small mist
nozzles. Owing to the height of the outer walls the
nozzles are placed on two levels: halfway up the
walls and underneath the eaves, together with heat
detectors. The aesthetic execution of whole installation made it possible to avoid impairing the historical
monument.
The first extremely important step towards an
active protection of wooden architecture against fire
has been made. The owners of historical monuments,
conservators and designers have been provided with
a new instrument – the water mist extinguishing
system. An additional source of satisfaction is the
fact that this is a Polish solution, to be taken into
consideration in all plans dealing with the complex
tasks of an anti-fire protection of historical monuments.

